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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verrajných služieb

5J

Kódobjednávky:'1-802326505314
Kód účastníka: 1008250400
Kód adresáta: 1008250402

Kód tlačiva: 405

Uzavretá pod[a zákona č,452120?1 Z,z. o elektronických komunikáciách v znení ne§korších predpisov

a § 588 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka, ak je Úóastníkom spotrebitel, alebo § 409 a na§l. zákona č. 513/199,1 Zb. obchodného zákonníka, ak
Účastníkom nie je spotrebitef

(ďalej spolu len ,,Dodatok" alebo,,Dohoda") medzi;

PoDNlK
ralská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
vložka číslo 2o81lB, tČo: gs 763 469, DlČ:202o21g8gg, tČ pre DPH: SK2020273893

(d'alej len "PoDNlK") á

PRAVN|CKA OSO

ADREsÁ

Telesales VSE Supp 8133
lng. Silvia Manažér Mas§ Market zákaznickej podpory a procesov - poŮerený podl'a

xÁ osoan _ F,oDNIKATEť

ll tl l ll lill llllll ll l llll lillll ll l ll l llilill llllllll l llll l]tlllll ll ll l ll ll lll lil

škola s materskou školou, Jeséniova 2391l54,Bratislava, 83,101 Bratislava 3

(d'alej len "Účastník")

/ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCR / SPLNOMOCNENÁ OSOBA

zasielania istín
Titul/Meno/Priezvisko: základná škola s materskou školou
Adresa zasielania: Jeséniova 239'l/54,Bratislava, 8310'l Bratislava 37
§pósob íal(turacie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu riaditelka.ieseniova@qmail,com
zúčtovacie obdobie: Mesačne od 8,dňa v mesiaci do 7. dňa v mesiaci

slM KARTA A zARlADENlE

AKCIA: T - mobilná služba
Kontaktná o§oba: lng, Zuzana Saliniova Telefón: 0911739645
Adresa doručenia: Jeséniova 2391l54, 83,101 Bratislava
§lužba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANO§TI: 24 mesiacov
Proqram služby: Biznis Mini 16 .{ktivácia

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
univerzálna odkazová schránka
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00 Limit kontroly dát 2 (cena s DPH v EUR): 0,00
Rozhodcovská doložka: Nie
Názov Platnosť ceny Cena s DPH §platnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných 120,00 EUR
ooolatkov za službv
Biznis Mini 16 po odčítaní zliav 16,00 EUR mesačne

Kód objednávky: 1-802326505314
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ABUuKA č, 2 Splátkový kalendár zariadenia
zariadenie T phone Plná cena Zariadenia (Cena

Zariadenia pred zohl'adnením
Zl'avy)

199,00 €

Variabilný symbol 62184514B3 Zl'ava 84,00 €

ldentifikátor zariadenia Kúpna cena (Plná cena Zariadenia
po zohl'adneníZl'avy)

1 15,00 €

Spósob úhrady splátky Akontácia 19€
jednorazovo

Počet mesačných splátok 24 Výška mesačných splátok 4€

T

Podnik a účastník uzatvára,ú tento Dodatok, ktorým sa zmluva o pos,kytovani Verejných služieb uzatvorená vo vzt'ahu k lelefónnemu ČÍslu Uvedenému V taburke s

názvom SlM KARTA a xoncovE ZAR|ADENlE" (cj,aIej len ,Dodatok,) meni a upravu]e v rozsahU a spÓsoborn uvedeným v tomto Dodatku, ostatné ustanovenia

ZínlUVy kloíé nle sú lymto Dodatkom dolknuté zostáVa]ú v platnosli Dez zn]eny.

Ak účastnik na Základe Zmluvy v zneni pred uzavretim tohto Dodatku ,d'alej len ,,Zmluva v skoršom znení") naclobudol za odplalu žariadenie, Dodaiok nemá dopad ani

na 1r1 pávinnost účastnixa u súl"de so Žmluvou v skoršom znenl dopl.ltit'kúpnu cenu takéhoio koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku eŠte nebola v celej

výške uhraclená, (ii) povinnosr'Vrátit' Podniku pomernú časť zl'avy z Kúpnej ceny, ak sú sphené podmienky podl'a zmluvy v skoíŠom znenÍ,

1) PREDMET DODATKU:

a) ZáýězoK Podniku Vykonat'zmenu póVodného programu §jtužby poskytovaného na te|eíónnom čisle uvedenom v tabul'ke'slM KARTA A ZAR|ADEN|E',

resp. na inom teleiónnom čísle, itoré ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "telefónne člslo"), aktivovanom na slM kaňe alebo eslM proÍ]le

postytnutýcn na základe Zmluvy na progfam služby uvedený V tabul'ke č. 1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúČtovacieho obdobia nasledujúceho po

účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak,

u zayazo. účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za akti,/áciu a poskytovanie služieb Podniku, Uvedénú pre prísluŠný progíam sluŽieb zvo|ený.podla"' -,"-b"rky; iŮd"Ji"riÓ., 
" 

Cenníku pri poskytovanle služieb Podniku'(ďalej len ,,Cenník") platnému ku dňu.podpi§u tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje

povinn;sti v súlade s tyrto ooortxo., Žmluvbu, cenníkc,m, Osobitnými podmienkami píe poskytovanie zvoleného Programu SlUŽieb (ďalej len ,,Osobitné

podmienky,,), ak boli Óre zvolený program služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejný_ch sluŽieb (d'alej len ,,VŠeobecné

boamienxý,i, s ktorý;i sa mat úcástnlt možnosť obóznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku W,telekom.sk alebo na

predajných miestach Podniku.

q Závazok Podniku odovzdať účastníkovi zariadenie podl,a Dohody a poskyinúť mU zravu a závázok tjČastnÍka zaňadenie prevziať a zaplatiť Zaň kÚpnu

cenu podra Dohody spósobom a za podmienok dohodnuiých v Ďohode a splňať podmienky pre poskylnutie zťavy. Zariadenie mÓŽe byť V tejto Dohode

alebo V dokumentoch súvisiacich s iouto Dohodou označené aj ako koncové zarladenie alebo iným oznaČenÍm zodpovedajÚcim povahe zariadenia.

Prevzatie zariadenia Učastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdŽujú Podnik a Účastník podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkrétne zafiadenie V tejto

Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich § touto ĎohodÓU uvedéný iný momenl odovzdania zariadenia alebo Uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri

úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatru zariaáená.na predajni alebo výdainom mjeste spoločnosti packeta, Účastník uhrádza

akontáciu pri prevzaii iariadenia áleoo ak má byt,zariadenie doručené, Účastník uhrádza akontáciu kuíiérovi Pri odovzdanÍ, ak,ie VýŠka akontácie za

zariadenie Viac ako ,]2 € alebo na základe Vystavenej 1'aktúry ak je Výška akontácie najviac 12 €, ak nie je V tejto Donode pre konkrétne zariadenie

uvedené inak, Ak sa íná konkrétne zariadenie v zmysle ustanovení iejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj

doručit,, doručenie prebieha V pracovných dňoch m€dži 7 oo až 1 9:oo Írod,, ak sa zmluvné §tíany nedohodnÚ V konkrétnom prípade inak.

2) EIEKTRONlCKÁ FAKTúRA: účastník podprsom tohto Dodatku potvrdzuje/udeluje súhla§ na po§kylovanie faklÚry V eleklroni.|u] Ío,'':r,? 11:o""ň_::!l1:_:
poskytovanlnl EF spristupnením na intbrnetove] stránke Podniku podla p|alných Všeobecných podmienok a cenníka, Zároveň bude UČastnikovl bezplatne

post<ytovaná služba Podrobný v}pis v elektronicie] foíme na rr,ternelove] stráňke podniku. Ak Účastník Využil moŽnost'zasielania íovnopisu EF na e-mail, EF

bude zároveň doručovaná axo pritona e_mai|ovej správy vo fonnáte PDF na e{nailovú adresu uíčenú ÚČastníkom pre zasielanie EF pod|a tohto Dodatku a jeJ

otvorenie nebLrde chránerré hejlorn proti neoprávnenému pristupu k údajom Účastník podpisom lohto Dodatku potvrdzuje, Že si je Vedomý zocipovednosti Za

ochranu údalov na EF zasiólane1 na ním určenú e-mailovú adresu pred pristupom tretich osób Podnik nezodpovedá za ŠkodY sPÓsobené ÚČastníkovi PrÍstuPom

neopráVnených osób k úCla]om na EF vo íormáte PDF. odpas Eí: V listinnej formeJe §poplatnený v zmysle Cenníka,

3) ZUčToVAclE OBD6B;E: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvecené v tabul'ke s názvom "Adresát - adre§a za§ielania PÍ§omných listÍn", PrÍPadnú zmenu tryania

zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnlkovi najmenej jeden mesiac Vopred, Frekvencia fakturácie je jednomesaČná,

4i ZAVAZ9K VlMANosTl: účastník sa zaýázuje, že po dobu viazanosti, ktorej dižka je špeciíikovaná v tabul'ke č. 1 a PlYnie odo dňa uzavretia tejto ZmluvY,

;;il;l;j á.řu"iri., .x-oóiJ" i iěiúáoii.'Áiú u.i:,lade . ulitanoveniami zmtuvy (Ú telto Zmluve v skrátenej íorme aj ,,doba viazanosti"), (i) bude vYuŽlvať

SIužby podniku posxytovanJ'na zaitáóe tejto Dohody na telefónnom čísle , teda nóvykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu vYužívania SluŽbY Podniku

pred uplynUtlm aouy ui"z"násii a]liio"oá'iňJn" á Íčas uhráozať cenu za poskytováné služby (ďalej |en ,,závezokviazanosli"). PoruŠenÍm záVázku Viazanosti

pr€to je:

a) Ukončenie VyužíVania služieb Podniku pred uplynutlm doby viazanosti V dóSledku ukončenia zmluvy pred uplynutlm doby Viazanostil

b) ukončenie Využlvaniá služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti V dósledku prenosu telefónneho Čisla uvedeného V teito zmluve k inému

pódniku poskytujúcemu služby elekronických komunikácií pred uplynutím doby viazanosti;

(ďalej len "porušenie záVázku viazanosti").

Kód objednáVkyl 1-8023265053,14
V0, 1 6.016-20221 024-1 5.37 22
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6)

5) DoÚČToVANlE CENY: V dósledku porušenia závazku novej Viazanosti Účastnikom, Vznikne PodnlkU Voči Účastnikovi nový nárok na doúčtovanie ceny.
Doúčtovanie ceny. predStavUje paUšaiizovanú náhradU škod,}/ spósobenej Podniku porušením záVázku Viazanosti Učastníkom. PaUšalizovaná náhrada škody
podla predchádzalúcej Vety pozostáVa z celkovej sumy zl'avy (i) zo štandardných pop|atkov za služby (vrátane doplnkových služieb) podl'a Cenníka a (ii) akje
predmetom tejtó Dohody aj predaj Zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabutke ě. 1, zo zl'avy z neakciovej ceny zariadenia, ktorá píedstavuje íózdiel medzi
neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podl'a Tabulky č. 1 a akciovo! kúpnou cenou posk}4nutej Učastníkovi podmienene na základe tejto Dohody ako
benefitu za prevzátie záváZku Viazanosti. celková suma zlaq/, po§kytnutej Učaslníkovi za prevzatie ZáváZku Vlazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená V

tabul'ke č. 1 (d'alej Ien ,,Základ pre doúčtovanie ceny'); ak je predmetom telto Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabuťke č. 2 na základe osobitných
podmienok upravených v samostetnej časti tejto Dohody s označením ,,PREDAJ ZARlADENlA", v Základe píé doúčtovanie ceny nie je zohl'adnéná podmienene
poskytnUtá zl'ava z ceny takéhoto zariadenia a jej Vrátenieje upravené V samostatnej č€sti tejto Dohody s označenim ,,PREDAJ ZAR|ADENlA". Fakturovaná
suma píe doúětovanie ceny bude vypočítaná kU dňu porušeria záVázku Viazanosti podla nižšie uvedeného Vzorca, ktoný Vyjadruje denné klesanie Základu pre
doúčtóVanie ceny póčas plynUtia doby viazanosti až do dňa porušenia záVázku Viazanosti podra tejto Zmluvy:

Faktuíovaná sUma pre doúčtovanie ceny = (Základ píe doúčt()vanie ceny/celkový počet dní doby Viazanosti) x počet dní zostáVa.júcich do konca doby Viazanosti

Doúčtovanie ceny je splatné v lehote Uvedenéj na faktúre, ktorou je Účastnikovi toto doúčtovanie faktufované, Doúčtovanim ceny zaniká záVázok Viazanosti.
Dotlčtovaním ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej Výšku dotlčtovanej ceny,

FRÉDAJ ZARlADENlA:

a) Predmetom predaja na základe lejto časti Dohody je Zariadenie označené v Tabul'ke č. 2 a rovnaké označeníe predáVaného Zariadenia je záíoveň
uvedené aj v tabul'ke s názvom .slM KARTA A ZAR|p,DENlE"; ak je v tabul'ke § názvom 'SlM KARTA A ZAR|ADENlE" uvedené aj iné Zariadenie ako v
Tabun(e č. 2, na predaj takéhoto iného zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje, Ak V Tábul'ke č- 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia, Podnik
poskytne Účastníkovi Zariadenie zvoleného modelu; pfe lakéto Zaíiadenie je identifil€toí uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom Zariadení. Kúpna cena Zariadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok Vo Výške podla Taburky č. 2, Podnik
pri uzavretí Zmluvy vystaví Učastníkova faktúru na c€lú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol V Tabulke č. 2 je zhodný s Variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so Zařiadením móžé uvádzať za účelom jeho označenia
Variabilný symbol podra Tabulky č. 2, Splainosť jednotlivých mesačných splátok §a riadi splatnosťou platby za Služby a je uvedená v jednotlivých

íaktúrach za Služby Vystavovaných Podnikom za Zúčtovacie obdobia vymedzené V tabUl'ke s názvom ,,ADRESAT - adresa zasielania písomných lislín" a V

prípade Zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe vo íakttirach Vydaných za týmlo účelom.

b) Účaslník tejto Dohody je opráVnený pri uzavretí Dohody zvoliť si spó§ob úhrady akontácie (do íaktúry alebo kuriérovi) bez ohl'adu na iej \^ýšku.

c) Podnik doručí zariadenie Účastníkovi kuriérskou službou na adresu doručenia podta Tabul'ky č. 1 alebo na Výdajné miesto spoločnosti Packeta, a to v
lehote 10 dní odo dňa uzavretia tejto Dohody,

d) Mesačné splátky uhrádza Účastník v lehote splatnosti,

e) Kúpna cena zariadenia predstavuie rozdiel medzi Plnou cenou zariadenia a Zl'avou uvedenými v Tabul'ke č- 2 Dohody.

f) Podnik poskytol Účastníkovi zíavu z Plne! ceny Zaíiadenia z dóVodu. že Účastník prebral Vo Vzťahu k službe podl'a TABUI]KY č. í záVáZok Viazánosti, Na
žáklade uvedeného, nárok Účastníka na Zlavu V.plne: výške je podmienený dodžaním závázku Viazanosti ako aj nenaplnením niektorej zo skutočností
uvedených V tejto Dohode, V dósledku ktorých je Učastnlk povinný Vrátiť Podniku pomernú Časť poskytnutej Zravy.

9) účastnik 1e povinný Vrátit'Podniku pomernú časť pos(ytnutej Zlavy v nasledovných pripadoch: (i) Účastník naplní niektoný z dóvodov kvaliíikovaných V
tejto Dohode ako porušenie závázku Viazanosti Vo Vzťanu k Službe podl'a Tabulky č, 1 počas tNania doby viazanosti vymedzenej V TabUlke č, 1 (vrátane

iei predlženia v sťilade s touto Dohodou)i pomerná časť Zfavy sa uíóí ku dňu naplnenia niektofého z dóvodov kvaliÍikovaných v te]to Dohode ako
jrórusenie záVáZku Viazanosti Vo vzťahu k službe pocra Tabul'ky č, 1; (ii) Zmluva zanikne V časti Zmluvy o službe počas trvania doby viazanosti bez
súčasného zániku Zmluvy V časti Zmluvy o predaji zariadenia, ak povinnost'Vrátiť pomernú časť zlavy nevznikla v dósledku porušenia závázku Viazanosti;
pomerná časťZl'avy sa Vypočíta ku dňu zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe.

h) Výška pomeínej časti Zl'avy, ktorú je Ůčastnik povinn]/ Vrátit' Podniku, ak nastane niektoíá zo skutočnosti uvedených v tejto Dohode, sa urČi na základe
následovného \rzofca: Pomemá časť Zfavy = (zíavalcelko\^ý počet dní doby Viazanosti)tpočet dní zostáVajúcich do konca doby Viazanosti od naplnenia
niektorej Z okolností uvedených v tejto časti Dohody, v dósledku ktonich je Učastník povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskytnuiej zl'avy,

účastnik je povinný Vrátit' Podniku pomernú časť zťavy v lehote ufčenej v ťarchopise, ktoný pre tento úěel Vystavi Podnik.

i) Pre účely tejto časti Dohody ("PREDAJ ZAR|ADENlA') doba viazanosti podt3 Tabutky č. 1 V znení platnom píi užavretí tejto Dohody sa Uplatňuje poČas

celého jój plýnutia bez ohťadu na prípadné neskoršie ]Zmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti, to znamená, že prípadné predlženie alebo dohodnutie

novej d-oliy viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu služieb poskylovaných na základe tejto Dohody na teleíónnom čísle nemá dopad na trvanie

oboouia 1Óoba viazanosti stanovenej V Tabuťke č. ,l Dohody v Znení piatnom pri jej uzavretí), počaŠ ktorého od uzavretia tejto Dohody je Účastnik povinný

plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záVazku viaZanosti na to, aby neslratil nárok na poskytnutie ZralT.

j) Podnik je opráVnený požadovať od Účastníka predčasné splatenie celej zvyšnej časti Kúpnej ceny zariadenia lednorazovo (jednoíazové zosplatnenie) a v' 
lehote Úrčenej a Podnikom oznámenej Účastníkovi (strata \^ýhody splátok), ak sa Účastník omešká s úhradou čo i len jednej splátky dlhšie ako tri mesiace.

Podnik oznámi Kupu]úcemu uplatnenie práVa na jednoíazové zosplatnenie najneskóí 15 kalendárnych dní Vopred.

k) účastník je oprávnený požiadať Podnik o vyúčtovanie zostáva1úcich splátok Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo. Doručením žiadosti Účastníka ÚČastník

stráca právo uhrádzát, Kúpnu cenu zafiadeaia V splátkach, pokial' §a zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada zostáVajúcej Časti splátok

zadadenia nemá vplyv na povinnost'Učastník vrátit'P(dniku pomernú časť Zl'avy, ak sú splnené podmienky podra Dohody.

PRECHoDNÉ USTANoVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddeliternú súčast' Zmluvy, KU dňu účinnosli tohto Dodatku sa v plnom íozsahu ruší platnosť a Účinnosť

doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stíanaíni, a zároveň zan{ká práVo Účastníka na akékolvek doteraz poskytované zl?vy spojené s prevzatÍm

skoršieho záVázku Viazanosti vo vzt'ahu k Službám poskytovaným na telefónnom čísle aktivovanom na SlM karte resp. eSlM proÍile okrem platnosti a ÚČinnosti

zmluvy V skoršom znení V časti upíavuiúcej preda,i zariadena vrátane poskytnulejzl'avy a povinno§ti doplatiť kúpnu cenu zaíiadenia po§kytnutého UČastníkovi

na záilade zmluvy v skoršom znení a viátit'pomernú časť zíavy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so Zmluvou V skoršom znení, ktoré zostáVajú zachováné v
plnom rozsahu, ai na základe Zmluvy v skóršom znení bok> Účastníiovi píedané zariadenie. Pokial'sa Podnik a Účastník nedohodnú inak, Po uPlýnutí doby

viazanosti, na ktorú bol tento Dodatók dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy užatvorenej na dobu neurčitú poskytovať Účastníkovi SluŽby v sr|llade s

do.iednaním uvedeným V tomto Dodatku alebo V Zmluve, a to bez Viazanosti, za štandardnú cenu podfa aktuálneho Cenníka.

PLATNoSŤ, účtNruosŤ DoDATKU A MožNoSŤ ZN4ENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobťlda plalnosť a r]činnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými

stfanami. Doba viazano§ti uvedená V Taburke č.1 tohto Dodirtku sa v prípade prerušenia posklovania Služieb Pódniku na základe Žiadosti ÚČastníka alebo na

zaklade vvužitia Dráva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi poskytovanie služieb Vyplývajúceho z príslUŠných právnych predpisov alebo VŠeobecných
podmienoi. autometicky preoízi o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania služieb Podniku (poČltané V dňoch), kedy doba

viazanosti neptynie. Zmíuvu je možné meniť niektonim zó spósobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenniku. Zmena programu SluŽieb
uvedeného v'tábulke č, 1 tóhto Dodatku je možná-len so súhla§om Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dóVodov podstatnej zmeny zmluvných

7\

podmienok tak, že tieto dóvody st] obsahom časti Všeobecnj,ch podmienok, upravujúcej zmenu zmluvy.

9) sPMcúVANlE oSoBNÝcH úonlov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane, V prípade zmeny ÚČelu

spracovania osobných údajov si na túto zmenu vy;iiada osobitný súhlas, Viac iníormácií o používaní osobných údajov moŽno nájsť na

WWW,telekom.sk/osobne-udaje,

Kód obiednávky: 1-802326505314
v0.1 0.01 6-2022 1 024-15:37:2z

stíana: 3/4

Citlivé

8)



V Brati§lave, dna 16.11.2022
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Firma / meno priezvisko zákazníka
základná škola s materskou školou


